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MEDVETENHETENS UTVECKLING
❖

Du försöker förstå och bilda dig en uppfattning

❖

Du växer i dina kunskaper om ditt eget energiflöde

❖

Du möter läraren och eleven på en och samma
gång

❖

Du möter inre demoner till några av de 12
essentiala egenskaperna

❖

Du lär dig ta in på ett djupare plan och på flera
plan samtidigt

❖

Du upplever energier allt starkare i din omgivning
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Kapitel 3
Ingo & Tina möts
Ingo liksom jag tror att jag är långt gången i min utveckling
och väldigt nära min födelse. Han säger också att han känt av
mig sedan tidigare, att vi har träffats i tidigare liv.
Jag ryser till vid tanken om att det kanske faktiskt kan vara
så. Ingenting är omöjligt längre känns det som. Jag har också
märkt att jag känner en ökad energi och närvaro runt mig. Det
är vibrationer som både kittlar och förfärar.
”Känna av mig, hur då?” Hur kan Ingo känna av mig och
veta saker jag inte sagt. För det är så att i en del konversationer
vi haft har Ingo sagt saker som bara jag själv tänkt och känt.
Saker som jag enbart behållit för mig själv.
Är det telepati det handlar om? Ja, det kan finnas en sanning där. ”Ja, just det ja!” ”Vi är ju vibrationer.” Vi sänder ut
signaler genom våra tankar och dessa är vibrationer. Jag blir
lite lätt uppjagad av den tanken för snart vågar jag inte tänka
en tanke till utan att fundera på vem som tar emot det jag tänker.
*
I samma stund har Ingo sina egna funderingar:
Det är måndagen den 30 september 2013. Idag har jag tagit
beslutet att tillsammans med Tina så skall vi ha boken färdig
om tolv månader. Tina ser att den är med på nästa års bokmässa. Wow, kan man väl säga! Det är nu det är menat att jag
skall få gjort detta, att komma ut med det jag tror mig veta. Det
är absolut ingen ny tanke för mig. Jag har hållit på med detta
ett antal år nu.
Att vänta in de sista pusselbitarna. Se tecknet som visade
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att tiden är här. Det tecknet har kommit, det har kommit tecken i överflöd. Från och med idag och tolv månader framåt så
skall jag ha fått till en bok med Tinas hjälp. Det är en av mina
stora meningar med mitt liv i just denna kropp. Eller?
Tvivlaren säger att detta aldrig kommer att gå. “Detta duger du inte till. Du har inte modet som krävs. Inte tilliten eller
tålamodet.” Men jag skall bevisa att han har fel!
Jag skall välja att tro på det jag påstår mig veta, jag skall
välja att leva utifrån det jag tror mig veta. Tina har lovat att
hjälpa mig. Men på vilket vis? Det är nog tiopoängsfrågan.
Hon slöt sig idag kändes det som. Backade, inte inför
boken, men inför sina egna demoner. Dessa demoner vi alla
slåss mot. På ett eller annat sätt.
Min största demon heter Tvivlaren. Det är han som domderar, styr och ställer i mina innersta rum. En förgrämd och
billig liten demon men så oerhört farlig som fiende. Han slinker undan och igenom allt, hal och slingrande. Våra duster har
gjort mig trött men jag är trött på att vara en förgrämd tvivlares lakej. Dags att genom boken bjuda upp för sista dansen, så
att säga.
Men vad skall då min bok handla om? Vilket syfte skall min
bok ha? Jag vet inte det själv ännu. Jag ser den inte men jag
känner den absolut!
Så vem är jag då? Den som nu lovat sig själv samt Tina att
försöka ha en bok klar om tolv månader?
Min egen beskrivning av mig själv vore nog att jag är det
där tokiga skogstrollet som bor i sin glänta strax bredvid. Jag
föddes till denna kropp i slutet av december 1968. Men natten
mellan den 22:a till 23:e december 2001 inträffade det som jag
kallar min sanna födelse.
Hur min bok kommer att se ut det vet jag inte ännu. Själva
tråden i boken kommer handla om det jag tog till mig under
min sanna födelse. För det var där och då jag fick svaren jag så
enträget sökt i mitt tidigare liv, som jag då fick till mig. Meningen med liv. Var vi kommer ifrån och vart är vi på väg. Där
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jag för första gången under hela min existens inte bara såg
mönstret som jag tidigare bara anat, utan att det sken som i
neon. Jag fick se evigheten, fick se att det människan kallar
kaos i själva verket är ordning. Där jag fick se ett universums
skapelseprocess och fick reda på varför.
Visst låter det riktigt sanslöst! Det gjorde det i alla fall för
mig. För mig har nog Darwinismen varit lite som ett ledmotiv i
mina tankar. Till och med ateismen kanske. Jag ägnade de
första två åren att försöka finna ut rent vetenskapligt vad som
egentligen hände under de där timmarna då jag genomgick
min sanna födelse. Jag försökte också behålla fattningen och
balansen. Allteftersom tiden gick stillade det sig. Vad hade
egentligen förändrats frågade jag mig. Precis allt och samtidigt
ingenting.
Jag fylldes av ro. Jag började skriva ner mina tankar både
om mitt liv men också vad jag trodde mig ha uppnått. Jag såg
det så klart, det genomgående mönstret. Det som går igen i
precis allt, i stort som i smått, i ande eller kropp. Detta fantastiska mönster som, när man väl ser det, kan användas i alla
livets upptänkliga skeenden till att lösa de hinder som kan stå i
ens väg mot utveckling och födelse. Till att bli ett fullt utvecklat
medvetet JAG som kan fortsätta sin utveckling i ickekroppsform.
Men livets läxor stod på rad under dessa år. Jag blev bland
annat förtidspensionerad och ekonomin havererade. Insikterna duggade tätt kunde jag väl säga, så det fanns inte mycket tid
att tänka på JAGets högre meningar. Min fyrtioårsdag närmade sig och mönstret visade tydligt på förändring.
Men åter till nutid!
2011 kom det en kvinna till Lilla Friden, hon sa att två viktiga pusselbitar snart skulle komma. Dem jag skulle behöva för
att veta hur jag skulle gå tillväga. Hon sade också att jag väntade på det andra elementet.
Jag började åter följa mönstret på allvar för första gången
sedan Lilla Friden brann igen. Jag började känna tiden försvinna iväg, det var dags nu. Ändå var jag totalt låst och
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frustrerad. Kan jag inte bara få vara i fred? Bara få fortsätta
mitt kroppsliga liv i sakta mak.
Självklart vill jag inte det, jag vill fortsätta utvecklas. Vill
göra mina prov och göra bra ifrån mig och därigenom finna
den sanna vägen till utveckling!
Den varma, spännande trygga vägen, den som går snabbast
och också smärtfriast. För det är ju när vi gör tvång på oss
själva genom att begränsa oss som vi gör det smärtsamt för
oss. Det är bara det obegränsade JAGet som kan födas till ett
fullt medvetet utvecklat JAG. Det begränsade JAGet går åt
motsatt håll. Det degenererar i stället för utvecklas. I bästa fall
står det bara still i sin utveckling.
Jag har inte skrivit på allvar på några år nu. Vägen tillbaka
efter branden var svår. Däremot har jag bloggat lite då och då.
Men jag lever inte som jag lär. Hur skall någon enda människa
kunna tro på det jag påstår mig veta när jag inte ens själv lever
efter det. Jag blev bekant med begreppet HSP (Highly Sensitive Person) till synes av en slump för ett par år sedan. Det var
en beskrivning utifrån en HSP’s vardag och självuppfattning.
När jag läste texten genomfors jag av en mängd känslor,
det var ju jag, det där jag haft med mig i hela mitt liv men inte
kunnat sätta fingret på vad det var som var fel på mig. Men det
var det ju inte, fel alltså. Det var ingen diagnos, det var inget
tankespöke. Det fanns andra som också hade samma erfarenheter, samma personlighetsdrag. Det förklarade så mycket för
mig. Jag gjorde de olika självtesterna och läste på om ämnet
lite grann och hamnade därigenom till slut på diverse HSPforum på nätet. Men det var inte viktigt för mig att hänga där,
att jag var en HSP personlighet var heller ingen stor sak även
om jag kände att det var en viktig bit för att förstå mig själv.
Vad är det i mig som gör att jag gör som jag gör? Är det
mitt högre JAGs önskan? Är det mina tidigare erfarenheter
som gör att jag agerar som jag gör? Är det min HSPpersonlighet som det kanske handlar om?
En av de stora orsakerna kan nog spåras till mina demoner.
Jag, precis som alla andra, har demoner att slåss mot, att över-
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vinna. De där demonerna som skapar de förutsättningar som
JAGet behöver för att ta till sig de olika insikterna hon är här
för att ta till sig och lära av. Somliga brottas med Hatet, Bitterheten, Avunden eller någon av alla de otaliga andra som
existerar.
Det är en kamp vi genomgått tusentals gånger under vår
skapelseprocess. Några av dem har vi lätt vunnit över och tagit
till oss deras fulla vidd och mening. Andra kämpar vi med i liv
efter liv.
JAGet hamnar i ett moment 22.
Om man kan ta till sig det viktiga i det jag vill förmedla så
är det bland annat att - är det menat att ske, så sker det. Men
det innebär inte att det alltid blir en happy ending-story alla
gånger. Så länge man följer mönstret mot sin utveckling på det
högre planet så går det alltid framåt och det är ju vad liv är,
utveckling. Så länge det finns liv så finns det ju hopp!
De som är närmare sitt uppvaknande eller sin födelse har
oftast lättare att se mönstret, precis som jag själv följt detta
mönster som jag först bara anade fanns där. Som drev mig
framåt mot den natten då jag föddes till ETT.
Detta är också en av meningarna med denna skrift. Att
kunna ge mönstret till er så att ni kan bryta det moment 22 ni
kanske nu kämpar med. Om det så bara är till en enda av er.
Att få er att se JAGets skapelseprocess i sin helhet. Så att ni
kan se ert förflutna och därigenom se framtiden. Min resa i
kropp närmar sig sitt slut. Men mycket är också ännu inte
hugget i sten.
Med de olika mönstren kan man snabbt applicera sitt arbete ur ett annat perspektiv och utgå därifrån man var. Inget
är förlorat, ingenting är bortkastat. I stort som i smått följer vi
mönstret. Kommer jag att klara det?
En del människor resonerar som så att det räcker med att
man har identifierat sina demoner och sedan låst in dem i något mörkt rum i sitt inre och därigenom tro sig ha löst
problemet. Men så fungerar det tyvärr inte. Man kan heller
inte springa ifrån sina demoner. Varken fysiskt eller mentalt.
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Förr eller senare faller man eller springer in i väggen, den berömda. Då får man möta sina demoner i alla fall, men under
lite sämre möjligheter då man också är trött av den långa tid
man varit på flykt.
Den enda vägen till sitt uppvaknande eller födelse är genom att möta sina demoner och därigenom kunna följa den
väg man vet att man är här för att följa.
För mig har de varit många från början och slagen har avlöst varandra. Många gånger i förlust, men den svåraste har jag
ännu kvar. Den hala och gemene avfällingen Tvivlaren.
Han har visat sitt övertag kan jag säga. Han känner mig
nästan lika väl som jag själv. Han vet hur jag tänker under
striderna som jag tidigare haft med både honom och de övriga
jag redan övervunnit.
Han är också svår att få till att vara tyst. I och med att jag
nu antagit utmaningen om att ha en bok klar om tolv månader
så är också Tvivlaren uppbjuden till sista dansen. Det är nu
eller aldrig!
Samtidigt känner jag tillförsikt, - det som är menat att ske,
det sker. Göra om och göra rätt. Jag måste de kommande tolv
månaderna ha tålamod. Det är inte en av mina starkare sidor.
Jag måste också träna på tilliten. Det är en svår en. Det förflutna i denna kropp har lärt mig att vara sparsam med tilliten.
Tvivlaren är också snabb att dra upp exempel från det förflutna. Men jag vet vad jag vill! Jag vet vad jag skall! Jag vet
också vad jag inte vill!
Allt jag upplevt i denna kropp har tagit mig hit till denna
plats och i denna stund! Jag har de redskap jag behöver.
Men tilliten ja, den måste jag lägga i ett annat JAGs händer. Utan vetskap om hur min tillit skall hanteras. Öppet,
naket och rent måste den läggas i en annan människas förvar.
Den tilliten, det är reserven, den sista och den oersättliga. Ve
mig om jag läst mönstret fel. Tänk om jag lägger tilliten i fel
händer. Var kommer jag att vara när denna text nås av dig, du
mottagare som läser. Om den nu når dig vill säga!
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Du skall veta att jag tänker väldigt mycket på dig, du mottagaren. Vem är du? Hur fördes mina ord i din väg? Vilka
demoner slåss du emot? Hur har din historia format dig? Är du
också en HSP-personlighet? Jag utgår ifrån att du i alla fall är
en sökare. Men vet du ännu vad du söker efter? Vet du varför
du söker? Jag tror att det finns en stor chans att du är en HSPpersonlighet du med.
Men låt oss gå tillbaks till början. Början i denna kropp, i
detta liv.
Jag kom att bli ett av de barnen som kallades för nyckelbarn. Vi som av en eller annan orsak ofta inte hade en förälder
hemma jämt och ständigt. Trots att vi egentligen var för unga
för ansvaret var vi ändå av nöden tvungna att kunna ta oss in
och ut ur våra hem oavsett om det fanns någon vuxen där att
tas emot av. Vi hade vår hemnyckel i en kedja eller snöre runt
halsen.
Vi flyttade ofta under min barndom. Sex grundskolor hann
jag med. Mina lärdomar från skolans tid har inte varit det som
var tänkt utifrån skolans sida. Att ständigt vara den nya på
landsbygden, i stadens yttre förorter på åttiotalets skolgårdar.
Ständigt den nya, ständigt på ny mark, ständigt iakttagen och
testad. Våldet och hatet blev mina nya vänner. Tack och lov
fick de aldrig något fäste i mitt liv men jag känner att väldigt
många andra kämpar mot dessa falska vänner.
Som växande ung människa så var jag givetvis sårbar. Jag
visste inte heller då att jag, förutom att vara en osäker yngling
på osäker mark, med höga HSP-egenskaper och med utanförskapet i det verkliga livet hörde samman med känslan
inombords att man verkligen inte var som alla andra. Den där
känslan som man inte riktigt kan sätta fingret på. Frustrationen jag kände när jag såg helheten under tiden de andra bara
anade konturerna. Frustrationen att kunna ana mönstret utan
att förstå det. Jag började mer eller mindre omedvetet följa
detta mönster som jag tyckte mig ana.
Som egen sökare sökte jag överallt och på alla plan. Jag
sökte efter begränsningarnas galler. Hela mitt JAG sökte det
obegränsade JAGets möjligheter. Överallt anade jag detta
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mönster. Jag började testa dem, som en schackspelare började
jag lägga mönstret. Genom mönstret kunde jag se vilka få
mönster som var genomgående i allt. Jag gjorde insatserna
högre och högre. Förlitade mig på att det aldrig kunde bli helt
fel så länge jag följde dessa mönster. Det gör att jag idag kan se
Tinas mönster i hennes agerande.
Tina säger att hon vill. Hon vill vara en del av detta. Inte på
det säkra sättet utan fullt ut så som det är menat. Vilken dans
detta lär bli. Har vi kunskapen? Har vi viljan och modet? Är
detta den sanna vägen? Kan jag stå upp för vad jag säger?
I detta ser jag även mina egna demoner för jag ser dig,
Storkatten! Jag känner dig närvara hela tiden. Sett hur du tasssat runt mig. Runt svaren du fått, kring tankarna och
känslorna dem väckt. När jag ser in i dina ögon, katt, så ser jag
detsamma som hos de övriga katterna jag mött. De stora, de
dödliga. Även du har möjlighet att döda. Att slita mig i stycken
så som andra katter tidigare önskat.
Det fanns en gång en tiger vid namn Samir, en stor ståtlig
hane. Handmatad och så tam som en av de stora katterna nu
kan vara. Han hatade mig, hela hans JAG ville bara döda mig.
Han var beredd att göra vad som helst, passera vilka gränser
som helst. Han lyckades inte! Men han var en av de första av
alla själar jag mött som bara brann för att döda mig. Varför?
Jag vet inte det ännu.
Han tog sig till och med in i mina drömmar. I en ständigt
återkommande dröm så väntade han på mig i ett gigantiskt
lager. I början av drömmen är jag på väg till platsen där han är.
Jag känner hur han oroligt väntar in mig. Han vet att jag har
kommit för honom. Jag är på väg till honom, för att möta honom.
I nästa bild står jag i den kortare delen av en L-formad
byggnad. Jag har kört in där med bilen genom en av de stora
portarna. Jag parkerar och lämnar bilen. Ett halvmörker råder
där inne. Jag kan känna honom. Han väntar på mig. Jag ser en
massa sportsaker i gången. Knäskydd, ben och armskydd. Jag
börjar spänna på mig dem och gör mig redo.
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Då, då hör jag ett ljud bakom mig, en snörvling. Det finns
ett barn där inne! Fan, fan, fan! Jag kände hur spelreglerna
hastigt ändrades. Jag kände att det övertag jag hade haft nu
försvunnit. Jag bär det lilla barnet, en pojke på fem till sex år,
till bilen och sätter honom i sätet och säger till honom att
stanna där! Att låsa om sig! Att inte kliva ut vad som än händer. Han lovar, men när han låser dörren från insidan finns
redan oron där. Det är inte bara Samirs och mitt öde som skall
avgöras.
Jag vänder mig om och går ut mot den större delen av lokalen. Då ryter Samir, hans rytande är fyllt med triumf, även han
har känt att spelreglerna ändrats. Det sista som alltid möter
mig innan jag vaknar är att jag själv står mitt i lokalen vänd
mot den långa delen av den L-formade delen av lagret. Jag ser
på mina skydd jag hann ta på mig innan pojken gjorde sig synlig. Jag spänner långsamt av mig dem igen. Åt skogen med
dem, de kan inte skydda mig, de kan på sin höjd bara sinka
mig. Jag vänder blicken uppåt mot alla de väldiga hyllplanen
där stora containrar står. Jag söker och jag ser givetvis så
oändligt mycket med blicken. Jag söker med hela mitt JAG
efter hans hjärtslag.
Givetvis ser jag så oändligt mycket mer i din blick än i katternas, men jag ser faran. Jag vet att jag, precis som med de
stora katterna jag tidigare mött, riskerar att slitas i stycken.
Denna gång på ett oändligt farligare sätt.
Min kropp har stått pall för de möten jag haft hitintills men
kommer även mitt JAG att göra det i mötet med dig? Kommer
min nakenhet och ömtålighet att ge dig avsmak? Kommer du
att vara stark när jag är svag? Kommer du att styra oss rätt när
jag inte förmår? Kommer du att fnysa och lämna mig i min
svaghet på jakt efter styrka och mod? Hur kommer domen att
lyda?
Jag vet inte, jag kan se båda mönstren. Tilliten, erfarenheten, HSP-personligheten och tålamodet, ha ha, jo du!
Tålamodet är ingen stark egenskap här, men det är endast med
dessa två verktyg jag kan göra det jag skall. Det känns som att
jag är utrustad med en tandpetare för att möta en tigrinna. Tå-
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lamodet, ändå har jag det i överflöd idag jämfört med förr,
men kan jag hålla det i schack?
Nu skenar jag igen. Här och nu skall jag ju vara. Tillit skall
jag ha! Skyddslös och hudlös det är jag nu inför dig. Det bränner i hela mitt JAG. Erfarenheten talar och Tvivlaren är en hel
orkester. Oj vad han spelar bra! Jag låter slagen hagla över mig
hårt och brutalt. “Få inga griller i huvudet, vet din plats. Vet att
du är en odugling, en krympling, en avfällning och en utböling,
en förlorare!”
På sin höjd och då menar jag verkligen på sin höjd, är jag
endast en föredetting. “Se dig omkring! Du må vara både ful
och dum, men blind är du väl ändå inte va? Varför inte fortsätta livet i gläntan? Den vackra gläntan med den underbara
sonen och djuren omkring mig. Varför ge dig i lag med andra?
Och kvinnliga sådana till råga på allt. Du vet bättre än så! Du
vet exakt hur det kommer att bli. Har du inte lärt dig utifrån
dina erfarenheter? Hon kommer att ta det hon tycker kan duga
och jag kan vara bra att ha sedan är du intet värd mer.”
Jag känner att hon är en annan. Det känner jag i hela mitt
JAG, i varje fiber i mig. Tvivlaren skrattar gott, rått och länge.
“Se dig i spegeln”, säger han och skrattar än en gång. “Nej
visst ja, såpass vett hade du i alla fall att du kastade ut dem
från ditt hem. Hur kan du på allvar tro att detta skall sluta väl?
Hur kan du tro att du duger! Du måste allt vara mer än lovligt
dum, du ditt troll! Du låter tankarna irra. Här finns ingenting
att hämta! Låt henne se din svaghet, ditt innersta. Ju fortare
desto bättre så hon sedan kan spotta ut resterna av dig här i
din glänta. Inte söker någon ett trasigt troll att vandra med.
Inte ens för ett år. Inte om du visar dem dina svagheter, dina
brister och dina tillkortakommanden.”
“Du vet vad människan vill se och vill ha. Det är inte dig
och det du svamlar om. Människan vill bara ha svaga själar
omkring sig om dem skall råna dem eller skada dem. Människan vill inte ha utveckling. Hon vill ha en karriär. Hon vill
bara ha sanningen om den är ofarlig. Hon vill ha pengar och
makt och framför allt vill hon lyckas här i livet. Tala om för
mig, säger Tvivlaren, varför denna människa skulle vara an-
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norlunda?”
“Fly! Ännu kan du dra dig tillbaks någorlunda hel. Var klok
nu. Stanna här i din glänta, fostra din ättelägg. Ge dig inte i lag
med människan. Du vet hur det går, eller hur? Du ser slutet på
denna väg eller gör du inte? Du ser bortom detta. Du vet vad
din väg handlar om.”
Ja, jag ser, jag ser alla de olika möjliga sluten. Jag vet när
ett hopp om en lyckligare vandring efter denna sträckan dyker
upp och så är det kanske inte menat, inte för mig.
Det spelar ingen roll! Kan jag skänka någon annan en lycklig vandring så är det gott nog! Skratta och sjung du Tvivlaren.
När den tolfte och sista ronden avlöpt så får vi se vem som
skrattar högst! Vem som än skrattar då, så skrattar han ensam.
Nu är det du eller jag. Denna gång skall vi slåss till en av oss
försvinner för gott och jag har någon till hjälp som inte du har.
*
Tina gör även hon sina egna upptäckter på sin kammare
hemma hos sig.
Det har under denna dag ringt 2 gånger på min mobiltelefon och i displayen står ett konstigt nummer. Eftersom jag i
detta läge har börjat observera allt som händer mig så frångår
jag inte tanken att det kan vara ett tecken på något som jag ska
ta till mig. Så i vanlig ordning börjar jag googla på numret.
Den första informationen som möter mig är ett landsnummer och därefter också att det är riktnummer till
Brasilien, men sedan ser jag längre ner en länk som är högst
intressant.
En länk till NASA och dokument om radiovågor och galaxer som fortfarande inte är väckta. Det var omöjligt för mig
att så snabbt läsa in allt som stod i dokumenten, men mitt lilla
knäppa huvud leker med den astronomiska tanken att jag
kanske får till mig var jag hör hemma här. Jag skrattar lite hysteriskt för mig själv. “Nu är du verkligen på väg att bli tokig
Tina, mamma Mia!”
Dokumentet jag fått fram har en textdel som tilldrar min
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uppmärksamhet.
”Despite our extensive information about XXXX it remains
an enigmatic object.”
Vad är “enigmatic”? Jag förstår inte ordet, slår upp det och
får fram ordet ”gåtfullt” objekt. Jag harklar mig och börjar
humma och mmmmm:a. Vad ska jag få ut av detta?
Jag behöver stilla min skenande tanke och går ner till köket
och gör mig lite mat.
Efter jag ätit känner jag att jag behöver prata med Ingo om
min senaste upptäckt och skriver till honom att jag fick detta
ord till mig, när jag åt så kom låten ”Det gåtfulla folket ” upp i
mitt huvud. I den texten lyder det:
“Barn är ett folk och de bor i ett främmande land. Detta
land är en äng och en pöl.”
Det får mig att tänka på min barndom. ”Ja, som barn föddes jag i ett främmande land,” nämligen Brasilien, som jag då
snubblade förbi i länken innan NASA dokumentet.
Ingo svarar lite roat att även han fått låten till sig under dagen. Jag tappar nästan hakan när han berättar detta för mig!
Trots redan kaotiskt huvud försöker jag fortsätta läsa mina
texter. Jag börjar känna mer och mer.
Jag försöker även meditera mer öppet men det går inget
bra. Jag vill se om jag kan känna av de olika energierna och
varifrån de kommer, men jag känner bara ett vibrerande och
har svårt att lokalisera var det hör hemma. Jag kan ju inte
detta! Jag vare sig hör eller ser. Då kommer tanken upp om att
det kanske inte alls är meningen att jag ska se och höra utan
bara känna in, för det gör jag helt klart. Det känns helt galet
mycket. Galet på ett roligt, spännande och oroväckande sätt.
Hur det nu är möjligt att känna både oro och glädje på samma
gång!
*
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Ingo fortsätter göra upptäckter i sitt medvetande:
”Det är nyfikenheten som har tagit dig fram till detta nu.
Detta nu då du kommit så långt i din process mot uppvaknande och födelse. Men för att komma vidare i detta så räcker
det inte bara med nyfikenheten. Du frågar dig varför du inte
kan se mönster nu när du både kan ana och känna det. Du arbetar så hårt du bara kan för att se det. Vänder och vrider på
problemet, frustration! En allt starkare frustration.”
JAGet har färdats i miljoner år genom och under sin utveckling. Följandes samma mönster som man kan finna i allt
inom evolutionen. I stort som i smått, i kropp som i ickekropp.
Från början helt omedveten om att den följde något mönster. Mönster i kropp är ju ganska så enkla att skönja men i
tanke eller i ickekropp så oerhört mycket svårare. JAGet måste
för sin fortsatta utveckling i icke kroppsform se, känna och till
fullo behärska, dessa mönster innan JAGet är redo att fortsätta
sin utveckling i icke-kroppsform. Men varför, frågar du dig säkert, kan du inte se detta mönster då?
Svaret är enkelt! För att om JAGet skall kunna se och inte
bara ana och känna dessa mönster måste den arbeta på alla
sina plan samtidigt. Du måste också ha dem i någorlunda balans inbördes. JAGet behöver helt enkelt fler perspektiv
samtidigt för att mönstret skall synas klart och tydligt!
JAGet måste lära sig att använda alla sina plan, vart och ett
av dem i så många perspektiv som möjligt samtidigt. JAGet
måste använda sig av så många dimensioner som möjligt av
sina färdigheter för att lära.
Man kan titta på en bild av en glass och ta till sig kunskap
av den men för att uppleva en glass totalt kan man inte bara
titta på en bild av den. Man måste använda synen, känslan,
smaken, doften och själva konsistensen av glassen. Ju fler sinnen man tar till desto noggrannare och större blir förståelsen
och perspektivet av bilden på glassen.
På samma sätt måste JAGet använda alla sina plan, alla
sina sinnen. I stort som i smått samtidigt. Detta vet JAGet, hon
vet att hon måste släppa sina begränsningar, sina murar. Vissa
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hinder efter vägen har lärt JAGet i vilken hastighet hon skall ta
hindren. Vissa kan man gå över, andra kan man småjogga
över. En del behöver man en längre ansatsbana fram till.
När JAGet når sina högre nivåer så känner det att det är
dags att gå från korpserien till de högre serierna och då räcker
det inte längre bara med att släntra sig över hindren eller ta
längre ansats. Man har betydligt högre hinder att ta sig över
nu. På det mer andliga planet förvisso, men i stort som i smått.
Ja, jag vet att jag triggar dig nu. Du vill inte höra den frasen
mer. Men fråga dig varför dessa få ord gör som de gör med dig.
Är det JAGet som hindrar dig eller är det individen den lever i?
Är det måhända så att du har en HSP-personlighet? Det är inte
JAGet som väjer för det som utvecklar den. JAGet vill inget
hellre. Du kan känna det i hela din kropp, i varenda fiber och
atom av dig, men då kommer erfarenheterna igång med sina
exempel om vad tidigare läxor kostat. Inte JAGets erfarenhet,
för det är inte i kontakt med sitt stora minne, utan individen
som nu är ditt verktyg att ta till sig det som du för stunden är
här att lära.
Det är individens lärdomar som då börjar styra. För denna
individ har för sin tidigare överlevnadsinstinkt skapat ogenomträngliga murar, gränser eller barriärer kring sig. JAGet är
instängt, JAGet vill framåt, utåt, uppåt och den vill leva. Att
leva är synonymt med att utvecklas! Det är därför ett varande
kallat "perfekt" inte existerar mer än som en tanke. För om
någonting vore perfekt, så kan det ju inte heller förändras. För
skall det som förändrats vara perfekt så innebär det att det
som tidigare var perfekt numera inte är det. Det enda som bekräftar undantaget är just att det perfekta är själva
livsmönstrets väg mot utveckling.
Det som står stilla däremot börjar degenerera i sin utveckling efterhand och efter ett tag snabbare och snabbare till just
ickeexistens. JAGet manar på sin individ, men individen som
tidigare stött på liknande hinder hade ju inte lyckats det första
gångerna så erfarenheten säger nej! Erfarenheten säger “vänd
om” och JAGet sporrar på, driver på, manar på och ber. Många
gånger i sin utveckling har JAGet varit i dessa situationer, på
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alla plan, i alla kroppar i stort som i smått.
JAGet vet att det bara finns en enda väg och det är över det
hindret! Över den tröskeln och enda sättet är att få individen
till att våga satsa allt. För det är endast den vägen som leder till
nästa nivå i sin utveckling. Men givetvis tvekar individen. Hur
många liv har ibland gått åt för att komma till skott men för att
till slut stanna, backa eller vända om.
Kan jag hjälpa dig att nå den där sista lilla avgörande insikten om att lita på ditt innersta väsen och släppa dina rädslor så
kommer du att lyckas! Etthundra procent, total säkerhet, kan
jag till och med lova dig att du kommer att klara det! Så fort du
bara än en gång vänder upp mot målet med den totala föresatsen att det är dags NU, inte i morgon, inte nästa år eller nästa
liv, utan nu!
Jag bestämde mig måndagen den 30:e september 2013 att
det var dags för mig att ta ett av mina stora måsten vid hornen.
Att skriva denna bok inom de närmsta tolv månaderna. Inte
kanske försöka satsa på att möjligen göra ett försök. Utan jag
har släppt loss mitt JAG. Jag tänker luta mig tillbaka och följa
vägen mot min utveckling i denna kropp fullt ut! Till etthundra
procent! Så fort jag hade tagit det beslutet i mitt innersta så
kom friden. Jag är helt rätt, allt är exakt så det är menat.
Redan när jag fattade det beslutet så kände jag Tvivlaren
retirera. Jag känner redan hans väsen fångad och tillintetgjord
en gång för alla när jag låst mina armar om hans nacke. Den
kraften som man då får, den kan få vem som helst över vilka
hinder som helst!
Min tanke, min stora förhoppning är ju givetvis att jag skall
kunna hjälpa dig att se dessa mönster. Men jag räknar inte
med det. Jag är nog ingen bra lärare. Men jag kan lova dig att
jag verkligen är ute efter att få dig till att våga ta det där
språnget du måste ta och om jag inte kan få dig att se mönstret
klart så kanske vi i alla fall kan få dig att känna det så starkt
och tydligt att du vågar förlita dig på att det bär att vila på.
Därigenom kan du komma vidare och till slut se det klart och
tydligt.
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Så, var skall vi börja? Du vet säkert själv vad dina demoner
heter och var deras ursprung springer ur, men oavsett hur
många de är eller vad de heter så begränsar dem dig. Du
kanske inte har några demoner på somliga plan eller flera på
samma. Ju fler plan som är avstängda i dig, desto svårare har
du att se det givna mönstret. Kanske är det dags att bestämma
sig. Är du nöjd som det är? Jag vet att du inte är nöjd. Då hade
du inte läst dessa rader. Du är en sökare, en själ, ett JAG på
väg i din utveckling! Ett JAG som blir allt mer framträdande.
Du kan! Jag vet det! Som jag sa i inledningen, nyfikenheten
har tagit dig hit. Den och de mönster du i din utveckling alltid
följt ända hit på kortare och längre kringelikrokar och nu är du
här!
Välkommen! Jag är glad att du är här. Det fyller mig med
hopp. Det fyller mig med tillit! Nu krävs det ett ordentligt
språng så jag måste driva på dig, i stort som i smått. Var finns
dina demoner? På vilka plan? Vill du se mönstret? Du kommer
att göra det när du bestämt dig. Bara genom att du bestämmer
dig helt och fast så är tre fjärdedelar av slaget vunnet.
Låt oss se om vi inte kan lägga till några perspektiv till. På
några plan till, så kanske du i alla fall känner mönstret tydligt
nog! JAGet i denna del av sin utveckling måste använda så
många perspektiv på så många plan som möjligt för att en tydlig bild skall skapas av mönstret. Därigenom kan JAGet börja
använda sig av det för att så snabbt och lätt ta sig genom de
utvecklingsfaser vi hela tiden ska passera. Du ser dem som en
ritning eller som en matematisk formel som du kan använda
dig av under din utveckling.
Det var därför min väg mot min födelse i denna kropp gick
ut på att på kortast möjliga tid få ihop så många perspektiv och
dimensioner på så många plan som möjligt. Det kostade givetvis på för både kropp och själ och i stort som i smått.
Allteftersom jag lättare och lättare kunde arbeta på alla mina
plan samtidigt så synliggjordes mönstret starkare och starkare.
När det gick mot hösten 2001 hade de sista större perspektiven
fallit på plats.
Nu är det din tur att låta dina perspektiv falla på plats.
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12 essentiala egenskaper
I detta kapitel möter Ingo & Tina:
Tvivlaren
Avundsjukan
Osäkerheten
Begränsaren
Rädslan

De möter kunskap i att hantera och bli stärkt inom 5 av de 12
essentiala egenskaperna

Egna reflektioner
Vad växer fram hos dig då du läser kapitel 3?
Vilka känslor får du till berättelsen?
Känner du igen dig själv på något sätt i berättelsen?
Om ja! Hur?
Skriv vilka dina egna funderingar är kring dina demoner du ser
inom dig.
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